
Marjolein Groenendijk
Dordrecht

Oorspronkelijk waren de twee Hoek-
sche Waarders heel wat anders van
plan. In januari, toen corona nog ver
weg leek, ontstond het idee om de
landschapsfoto’s van Groeneweg 
- die graag de natuur in trekt - te
bundelen in een boek. ,,Die zouden
we dan rond deze tijd uitgeven als ca-
deau voor de kerst.’’

Maar toen het coronavirus ook in
Nederland om zich heen begon te

Het hamsteren,
de volle ic’s en het
massale
thuiswerken: de
corona-uitbraak
zette onze levens
op z’n kop.
Fotograaf jeffrey
groeneweg stond
er met z’n camera
bovenop. nu is er
een boek: ‘corona
en nederland’, in
samenwerking
met journalist
jasper van
everdingen, met
veel beelden uit
onze regio.

▲ Mensen sloegen aan het hamsteren, zoals hier in een supermarkt in
Dordrecht. Foto’s jeFrrey groeneneweg

‘Dit moest
bewaard
blijven
voor later’

▲ Het boek Nederland en corona van Jeffrey Groeneweg en
Jasper van Everdingen. 

grijpen, ontstond al snel het idee om
dáár een boek over te maken. Van
Everdingen: ,,Er gebeurde zo veel in
korte tijd, dingen die we ons vóór
2020 niet voor konden stellen. Je
wist: dit gaat de geschiedenisboeken
in. Jeffrey kwam op alle plekken waar
de sporen van de coronacrisis steeds
zichtbaarder werden. Historische
beelden, die bewaard moeten blijven
voor later.’’

Het boek beslaat de periode van de
eerste golf. ,,Van de persconferentie
van Rutte tot het moment waarop we
bijna alles weer mochten en veel eer-
der dan we allemaal dachten het aan-
tal besmettingen weer toenam.’’

Alles was nieuw in die tijd, ook
voor de makers zelf. Een corona-uit-
braak bij een verpleeghuis in Som-
melsdijk maakte grote indruk op
Groeneweg. Bij Nieuw Rijsenburgh
waren zeker zeven coronadoden te

betreuren. ,,Ik was daar om foto’s te
maken van het bezoek van minister
Hugo de Jonge. Het was toen allemaal
nog best nieuw. Ik moest een heel
pak aan en dacht: als ik straks thuis-
kom, dan trek ik al mijn kleren uit en
stop ik mijn schoenen in een bak met
Dettol.’’ Een dag later bracht hij een
bezoek aan Schiphol, waar de passa-
giersvliegtuigen aan de grond ston-
den vanwege de coronacrisis. ,,Dat
was echt het moment waarop ik
dacht: nu is het menens.’’

Geheugen
In het boek wordt onder meer uitge-
breid stilgestaan bij de coronapiek in
het Dordtse Albert Schweitzer-zie-
kenhuis. Groeneweg maakte een fo-
toserie op de intensive care en Van
Everdingen sprak met ic-verpleeg-
kundigen. Van Everdingen: ,,We wil-
den méér doen dan de crisis alleen in
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BOEK HoekscHe waards duo maakt naslagwerk over coronacrisis

▲ Drukte op de intensive care van het Albert Schweitzer -
ziekenhuis in Dordrecht.

▲ Eveline Hardenbol, ic-verpleegkundige in het Albert
Schweitzerziekenhuis in Dordrecht.



de renovatie van het Peulenpark
in hardinxveld-Giessendam vor-
dert gestaag. Er zijn bomen ge-
kapt, er is gesnoeid en er is
nieuwe beplanting voor in de
plaats gekomen. ook zijn er
nieuwe paden aangelegd. toch
is de renovatie pas over een jaar
of twee gereed.

Michiel Straub
hardinxveld-Giessendam

De werkzaamheden in het park, dat
zich stijf achter de geluidsscher-
men van de A15 bevindt, zijn in
september daadwerkelijk begon-
nen. In de periode ervoor was er al
flink gesnoeid, maar daarna zijn er
nieuwe bomen en struiken geko-
men. De komende tijd komen er
nog ruim 30 bomen bij en maar
liefst 4000 struiken. ,,Het wordt
een prachtig park’’, zegt wethouder
Theo Boerman.
Al in mei 2018 kondigde de ge-

meente aan het park achter de
Apollostraat een flinke opknap-
beurt te willen geven. Daarvoor
werd een plan gemaakt, dat niet bij
iedereen in goede aarde viel. Om-
wonenden van het park kwamen in
verzet: ze vreesden voor een kaal-
slag. De gemeente had namelijk la-
ten weten dat vele tientallen bo-
men zouden sneuvelen.
Bovendien hadden inwoners

graag meegepraat over de invulling
van het park. Nadat ook een aantal
politieke partijen zich ermee ging

bemoeien en er een bewonerspeti-
tie werd overhandigd, is uiteinde-
lijk toch een werkgroep in het leven
geroepen. Mét bewoners. Toch
moest een aantal bomen worden
omgehakt, met name omdat ze ziek
waren of een gevaar vormden voor
bijvoorbeeld wandelaars.

Nieuwe poel
De nieuwe plannen werden door
de bewoners wél omarmd. Vorige
maand organiseerde de gemeente
een ‘meewerkochtend’, waarbij ge-
zamenlijk de handen uit de mou-
wen werden gestoken. 
Zo werden onder meer takkenril-

len gemaakt, waar kleine zoogdie-
ren zoals egels en muizen straks te-
rechtkunnen. Ook is er een nieuwe
poel gegraven voor kikkers en sala-
manders.
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beeld brengen. Nu ligt het nog vers in
ons geheugen, maar we vonden het
belangrijk die verhalen ook op te
schrijven voor later.’’
Wie erdoorheen bladert, ziet niet

alleen hoe het coronavirus ons leven
ontwrichtte, maar ook hoe we leer-
den om te gaan met het ‘nieuwe nor-
maal’ en welke hartverwarmende
initiatieven er allemaal op gang kwa-
men. Ook kwam het grootschalig tes-
ten op gang: op de cover van het boek
prijkt een foto van de GGD-teststraat
aan het Oranjepark in Dordrecht.
Zelf zag Van Everdingen zijn brui-

loft, die gepland stond voor 22 mei, in
rook opgaan. ,,We prikten een
nieuwe datum, 2 oktober, toen vlak
daarvoor extra maatregelen kwamen
en we voor de zoveelste keer in onze
gastenlijst moesten schrappen. We

hebben er heel veel stress van gehad,
maar uiteindelijk was het een gewel-
dige dag, met een drive-through zo-
dat toch alle gasten er even bij kon-
den zijn.’’
,,En zo heeft iedereen het op zijn

eigen manier beleefd. Er is zo veel ge-
beurd in korte tijd, te veel om op te
noemen eigenlijk. Het boek is be-
doeld als naslagwerk, om te voorko-
men dat we het vergeten maar ook
om die persoonlijke herinneringen
weer naar boven te halen. Dit is iets
wat we later aan onze kinderen en
kleinkinderen zullen vertellen.’’

het boek Corona en Nederland. De
zichtbare strijd tegen een onzichtbare
vijand is te koop op Bol.com of via
de website van fotograaf Jeffrey
Groeneweg.

Dat was echt
het moment
waarop ik
dacht: nu is 
het menens

– Jeffrey Groeneweg

Peulenpark heet kikker
en salamander welkom

▲ omwonenden van het Peulen-
park hielpen in oktober mee met
het maken van takkenrillen.
FOTO GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM

hArdinxvEld De straten in
de staatsliedenbuurt en de
Boorstraat in Hardinxveld-Gies-
sendam zijn de laatste straten in
het dorp waar de openbare ver-
lichting wordt vervangen. Niet
alleen worden de verouderde
armaturen vervangen, ook
wordt straks gebruikgemaakt
van led. Dat betekent volgens

wethouder Theo Boerman dat
er een einde komt aan de ‘ener-
gieslurpers’. ,,De nieuwe ver-
lichting verbruikt  veel minder
energie. Dat is goed voor het
milieu. Daarnaast is het licht
van led-lampen witter van
kleur dan de oude lampen.
Daardoor wordt ook de ver-
keersveiligheid vergroot.”

Alle straatverlichting is
straks led in Hardinxveld

1,4 miljoen voor bouw
studio’s in Leerpark
dordrEcht Dordrecht krijgt
van het rijk 1,4 miljoen euro voor de
bouw van een complex met 330
studio’s op het Leerpark. Met dat
geld moet huisvesting voor kwets-
bare jongeren op die plek mogelijk
worden.
Minister van Wonen Kajsa Ol-

longren investeert 50 miljoen euro
in 123 projecten in 58 gemeenten in
het land, zodat die versneld van
start kunnen gaan. Het Dordtse
bouwproject is er één van. Het
complex is bedoeld voor starters,
studenten en (kwetsbare) jongeren.
De bouw moet nog beginnen, maar
de gemeente verwacht desondanks
dat de boel komende zomer al op-
geleverd kan worden.

Het gaat om een gebouw dat
maximaal vijftien jaar op die plek
mag blijven staan. Langer mag niet,
omdat op het perceel op de hoek
van de Romboutslaan en de N3 een
andere bestemming rust. Omdat in
de gemeente een groot tekort is aan
woningen voor deze doelgroep is
besloten er een tijdelijk gebouw
neer te zetten dat razendsnel uit de
grond gestampt kan worden. 
Wethouder Peter Heijkoop is blij:

,,Deze jongeren zijn vaak al lang op
zoek naar een woning en zij hebben
vaak lichte begeleiding nodig. Het
extra geld kunnen we heel goed ge-
bruiken om ook deze jongeren een
nieuw perspectief op woonruimte
te geven.’’

◀ Jeffrey Groeneweg (links)
en Jasper van Everdingen
hebben een boek uitgebracht
met foto’s en verhalen over
de eerste coronagolf.
FOTO ARNO HOOGWERF

▲ Een vrijwel verlaten
A29 na de oproep om
zo veel mogelijk thuis
te werken.


